
INFORMACE O DOTAČNÍCH TITULECH NA ÚSEKU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE 
A CESTOVNÍHO RUCHU VYHLÁŠENÝCH PRO ROK 2017 
 

1) Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina: 
 

 Zásady pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina 
Dotace jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek na obnovu nemovitých a movitých 
kulturních památek v Kraji Vysočina. Termín pro podání žádostí je od 15. 1. do 15. 2. 2017, 
alokace 14 mil. Kč. 
 

 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování 
předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina 

Dotace jsou poskytovány vlastníkům kulturních památek na zpracování předprojektové 
dokumentace obnovy kulturních památek, zejména statické posudky, restaurátorské, stavebně 
historické, dendrochronologické, mykologické, archeologické a další průzkumy. Termín pro 
podání žádostí je od 1. 3. do 31. 3. 2017, alokace 500 tis. Kč. 
 

 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům 
s památkami UNESCO v Kraji Vysočina 

Dotace je poskytována městům s památkami UNESCO. Termín pro podání žádostí je od 1. do 
28. 2. 2017, alokace max. 300 tis. Kč / město s památkou UNESCO. 
 

 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na oslavy obcí 
Zaměřené na podporu a rozvoj kulturních tradic upevňujících historické povědomí 
a sounáležitost obyvatel s místem jejich bydliště. Žadatelem o dotaci může být pouze obec. 
Termín pro podání žádostí pro letošní rok je od 16. 1. 2017 do 15. 2. 2017, alokace 1 mil. Kč.  
 

 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu 
turistických informačních center v Kraji Vysočina  

Dotace poskytovaná turistickým informačním centrům na podporu zkvalitnění poskytovaných 
služeb. Termín pro podání žádostí je od 1. 2. 2017 do 15. 2. 2017, alokace 1,5 mil. Kč. 
 

2) Pravidla Rady Kraje Vysočina  
 
 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního 

umění  
Zaměřená na podporu neprofesionálního umění. Dotace poskytována pořadatelům krajských 
postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z Kraje 
Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.  
Termín podání žádostí pro pořadatele postupových přehlídek je od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017. 
Termín pro účinkující při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji je nejlépe 30 dnů před 
účastí na národní přehlídce. Alokace 400 tis. Kč. 
 

3) Grantové programy Fondu Vysočiny v roce 2017 
 

 Památkově chráněná území 2017 je určen na podporu obnovy nepamátkových objektů 
na území památkových rezervací a zón (předpokládaný termín vyhlášení únor 2017). 
Celková alokace je 1,6 mil. Kč. 
 



 Regionální kultura 2017 je určen na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního 
umění, akce se konají v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 (předpokládaný termín 
vyhlášení březen 2017). 
Celková alokace je 1,8 mil. Kč. 

 
 Cyklodoprava a cykloturistika 2017 (vyhlášení výzvy 7. 2. 2017, příjem žádostí do 

17. 3. 2017) 
Cílem grantového programu rozděleného do tří podprogramů je podpora rozvoje 
doprovodné infrastruktury cyklotras, podpora projektové přípravy budování cyklistických 
stezek a podpora údržby, oprav a rekonstrukcí povrchů cyklotras a cyklostezek. 
Celková alokace je 4 mil. Kč. 
 

 Klenotnice Vysočiny 2017 (předpokládaný termín vyhlášení - květen 2017). 
Cílem grantového programu je vytvořit podmínky pro podporu kvalitnější péče 
o shromážděné hmotné kulturní dědictví, které představuje významné svědectví o vývoji 
společnosti a o identitě a paměti občanského společenství.  
Celková alokace – předpoklad 1 mil. Kč. 
 

 
Bližší informace k vyhlášeným grantovým programům naleznete na internetovém odkazu 
www.kr-vysocina.cz/edotace. 


